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De Circulaire Economie 
De circulaire economie groeit in zijn potentie tot 
het vergroten van onze welvaart, het verkleinen 
van onze vraag naar ruwe materialen en het 
minimaliseren van de negatieve impact die ons 
plasticbeleid momenteel ervaart. (15)

Want na eenmaal gebruikt te zijn verdwijnt 95% 
van de plasticverpakkingen in de economie. 
Hiervan raakt 35% kwijt in het collecteren van 
het materiaal en verdwijnt het in de natuur; dit 
veroorzaakt de economie vele kosten doordat het 
de stedelijke infrastructuur verstoort. 

Vooral de aanwezigheid van de gigantische 
hoeveelheid plastic in de oceaan heeft een 
negatief effect op de mariene ecosysteem en 
de economische activiteiten die hierop steunen. 
Per jaar lekt tenminste 8 miljoen ton plastic in 
de oceaan – dit is te vergelijken met het per 
minuut dumpen van de volledige inhoud van een 
vuilniswagen in de zee. In 2050 verwacht men dan 
ook dat er meer plastic dan vissen zullen zijn. (17) 

De productie van plastic schommelde de 
afgelopen 50 jaar tussen 15 miljoen in 1964 
tot 311 miljoen in 2014, en wordt verwacht te 
dubbelen in 2024. Meer dan 40 jaar na het 
lanceren van het universele recyclesymbool is 
het maar 14% van de plasticverpakkingen dat 
daadwerkelijke verzameld wordt. En van het 
plastic dat wel gerecycled wordt gaat van het 
meeste de kwaliteit naar beneden en is het niet 
een tweede keer te recyclen. Dit weerhoudt het 
constante van een circulaire economie en begint 
te neigen naar ‘dweilen met de kraan open’.  (19)

Er zijn op het moment vele innovaties en 
organisaties die potentie hebben in het 
verbeteren van de circulaire economie*. Helaas 
zijn deze te gefragmenteerd en ongecoördineerd 
om een grote impact te hebben; wat zij nu 
vooroorzaken is verwarring onder de mensen 
wereldwijd. 

Feitelijk zouden we kunnen stellen dat voor een 
circulaire economie de volgende zaken op orde 
moeten brengen:

   Het ontkoppelen van plastic en diens fossiele    
   grondstof 
   Het creëren van een effectieve ‘after-use’                                                           
   economie
   Het verminderen van plasticafval in de oceaan
   Het verwezenlijken van een wereldwijd 
   protocol omtrent plastic 

* Zie de bijlage voor voorbeelden van Nederlandse bodem



 
 “Today’s prolems cannot be solved if we still think, the way     
 we thought when we created them”. - Albert Einstein



Recyclebaar plastic moet fossiele 
grondstoffen vervangen
In een circulaire economie komt er geen “nieuw” 
plastic bij. De cirkel is het herhalende proces van 
plastic dat steeds opnieuw gerecycled kan worden 
zonder zijn waarde te verliezen. 

‘Bio-based’ plastic is momenteel de beste optie 
op het vervangen van plastic op basis van fossiele 
grondstof. Echter zijn deze nog economische niet 
voordelig en hebben ze niet gewenste bijeffecten 
op ons ecosysteem. 

After-use economie = circulaire 
economie
Het probleem met recyclen in een oneindige 
loop is dat het meeste plastic maar eenmalig 
gerecycled kan worden. Het materiaal verliest 
zijn waarde tijdens het recycle-proces; dit wordt 
‘mechanical recycling in open loops’ genoemd. 
 
Aangezien wereldwijd maar 14% van het plastic 
afval verzameld wordt, is het soort plastic van 
groot belang. Het meest ideale hierin zou zijn als 
bij het ontwerpen van een nieuw product bewust 
een plastic gebruikt wordt dat geen waarde 
verliest tijdens het recyclen; ‘mechanical recycling 
in closed loops’.  (47)

Als dit niet mogelijk is valt er veel te winnen 
bij chemische recycling, door dit proces kunnen 
plastics die vallen onder de ‘open loops’ 
gerecycled worden naar het ruwe materiaal 
(virgin material). Economisch gezien is dit een 
duur proces. Ecologisch gezien zorgt dit proces 
ervoor dat niet-recyclebaar materiaal niet verder 
afbreekt en als microplastic schade aan ons 
ecosysteem brengt. Daarbij is het hebben van een 
pro-recycle imago bevorderlijk voor de populariteit 
van een bedrijf. (51)

Een andere optie voor een after-use economie 
is de ‘biological cycle’; ‘compostable plastic’. Dit 
is plastic gemaakt om te recyclen tot compost, 
waardoor het weer als grondstof dient voor 
een nieuwe cyclus. Het nadeel is echter dat het 
niet samen gaat met recyclebaar plastic en het 
daarbij niet betekend dat het geen schade brengt 
aan het maritieme ecosysteem; vaak breekt 
compostable plastic niet op de juiste manier af in 
de oceaan. (77)





De schade van plastic afval in de 
oceaan
Door de uitvinding van polyethyleen en de 
hoeveelheid die hiervan gemaakt wordt gaat het 
ons hoofd te boven. Langzaam stroomt het steeds 
meer onze oceaan binnen.

Het verteerd niet en brokkelt alleen maar af. Deze 
afbrekende stukjes plastic worden microplastics. 
Niet zichtbaar, schadelijk voor het milieu en zitten 
in producten verwerkt waarvan je dat niet zou 
denken: wasmiddelen, shampoos, tandpasta en 
deodorant. Middelen die na gebruik weg gespoeld 
worden met water en vervolgens weer in de 
zee terecht komen. Met als gevolg dat alleen 
microplastics overblijven. Niet alleen door deze 
middelen komt er plastic in de oceaan maar ook 
door het wassen van onze kleding. Synthetische 
stoffen zoals polyester, acryl en nylon geven 
microplastics af tijdens het wassen. Een polyester 
fleece trui geeft bijna 1,000,000 plasticvezels af per 
was beurt en een paar nylonsokken bijna 136,000 
vezels.

Plastics die in de oceaan terecht komen nemen 
als een spons gifstoffen in zich op (ook wel POP’s, 
Persistent Organic Pollutants genoemd), deze 
stoffen kunnen onder andere bestaan uit pesticide 
en industriële chemicaliën. De organismes die 
in de oceaan leven nemen microplastics in 
zich op. De hoeveelheid van deze gifstoffen en 
plasticvezels stapelt zich op in het lichaam. Vanuit 
het milieu en door middel van inname wordt het 
ook wel bioaccumulatie genoemd, hierbij wordt de 
concentratie steeds hoger omdat dit het lichaam 
niet verlaat.
De concentratie van plastics en gifstoffen worden 
steeds groter naar mate het in de voedselketen 
komt. Wij als mens staan aan het eind van de 
keten. 

In onze westerse samenleving ondervinden wij 
hier nog niet zo veel problemen van. 
Bij de Eskimo’s op Groenland is dit een ander 
verhaal, zij leven van de oceaan. 
Nu zijn ze op het punt dat de vrouwen 
geen borstvoeding meer kunnen geven. De 
microplastics en giftige stoffen geven ze namelijk 
mee in de moedermelk. Dit heeft als gevolg dat 
het schadelijk is voor het kind, ook geeft het 
problemen tijdens de zwangerschap.

Voor één minuut gebruik van een plastic product 
duurt het gemiddeld 20 jaar voor dat het in de 
plastic soup terecht komt, waar het vervolgens 
blijft. 

Wereldwijde samenwerking
Om een circulaire economie te kunnen realiseren 
zouden innovaties in het design en het ‘after-
use’ stadium beter samen moeten gaan.

Inplaats van kleine organisaties zou er een 
groot overkoepeld concern moeten zijn dat een 
wereldwijd protocol over plastic handhaaft. Een 
circulaire economie begint in het designstadium 
en niet pas bij het verzamelen van het plastic. 

Ter bevoordeling van de cyclus zou bij het 
ontwerpen al rekening gehouden moeten 
worden met het later kunnen recyclen van het 
product. Ook zou er met een standaard voor 
de plasticproductie en diens recycling meer 
bewustwording komen onder mensen; de 
fragmentatie van innovatieven en organisaties 
zorgt voor verwarring.



  bijlage 



Organisaties in Nederland
omtrent plastic afval in de oceaan 

The New Raw
‘The New Raw’ is een creatieve praktijk die de 
het samensmelten onderzoekt van digitale 
fabricatie en diens alternatieve bron van 
materiaal. Ze proberen deze digitale technieken 
te introduceren in de wereld van het recyclen. 
Op die manier onderzoeken ze wat design kan 
doen voor het overschot aan plastic afval en niet 
gebruikte materialen. Dat doen ze door middel 
van onderzoek en workshoppen in Belgrade, 
Lesbos en Syros. Over Syros hieronder meer. 

The New Raw-Plastic / Syros Workshop
‘The New Raw-Plastic Workshop’ onderzoekt de 
mogelijkheden van digitale technieken om een 
duurzame oplossing te vinden voor het plastic 
afval op het eiland Syros. 

27 vrijwilligers waren op het Griekse eiland 
om de condities van het plastic afval te 
observeren en te ervaren. Allen zijn expert op 
gebied van industriële design, architectuur, 
fine arts en milieuactivisme. Op Syros werden 
zij geïntroduceerd met de productie techniek 
van 3D printen en de circulaire economie 
methodologieën. 

De vrijwilligers kwamen met vijf concepten:

 Pet for Pets, 3D geprinte huisjes in de vorm   
  van een schelp om onderdak te bieden aan de  
  straatkatten van het eiland.

 Bottle up, een recycling systeem die de locale  
  kinderen beloont met een puzzelstukje van een  
  grote 3D geprinte puzzel. 

 Re_stool, drukt plastic afval samen met de  
  energie die vrijkomt bij het zitten op een stoel.
 
 ReCYCLAD3D, 3D-brillen voor de bioscoop die 

  gemaakt zijn van plastic afval.

 Missing part, plastic afval gebruiken als  
constructie materiaal voor het opvullen van  
gaten en kuilen.  

De drie dimensies
Milieu, ‘The New Raw-plastic’ biedt een 
duurzame oplossing op het plastic afval. De 
concepten zijn lokaal waardoor er geen transport 
van de goederen nodig is. 
Sociaal, in ‘The New Raw-Plastic’ staat 
samenwerken centraal. Het project ‘Bottle up’ is 
bijvoorbeeld een goede manier om meer sociale 
interactie aan te moedigen in de buurt. Ze 
brengen groepen samen. 
Economisch, ‘The New Raw-Plastic’ is gebaseerd 
op circulaire economische methodologieën. 



Refil; 100% gerecyclede ABS filament
Refil biedt ontwerpers en bedrijven een 3D 
filament aan dat volledig uit gerecycled plastic 
bestaat; dit met de kwaliteit die weinig waarde 
verliest (geen down-cycling). 

Na jaren van intensief testen en verbeteren is 
het ze gelukt van gerecyclede auto dashboarden 
PET flessen  een ABS filament te maken.  

Refil herontdekt, hergebruikt en recyclet 
deze materialen om de schade van de plastic 
vervuiling in het milieu te beperken en uitkomst 
te bieden tot de groeiende restricties omtrent 
materiaalgebruik van bedrijven. 

Better Future Factory 
Better Future Factory werk samen aan 
innovaties tussen sociaal design aan duurzame 
start-ups. Hun missie is het veranderen van 
het huidige systeem; werkend aan een betere 
toekomst. Één van hun teamleden heeft zelfs 
de publiekprijs van ‘engineer of the year 2016’, 
gewonnen.

Met hun 4 in-house start-ups en jaren van 
in-house onderzoek in circulaire economie 
gebruiken ze co-creation om economische 
duurzame projecten met controleerbaar 
businessplan en groeimogelijkheden, te 
realiseren.  

Daardoor creëren ze kleine iconische projecten 
die in staat zijn het gevoel van sociale 
verantwoording onder bedrijven aan de kaart 
te stellen; ze banen het pad voor toekomstige 
start-ups. Deze duurzame projecten trekken veel 
PR en brengen inzicht in het proces van ‘maken’ 

Ingenieurs van de Better Future Factory 
helpen bij het ontwikkelen van nieuwe 
producten en machines die een oplossingen 
bieden voor een duurzame economie. In het 
bedrijf heeft men een achtergrond in het 
brengen van ideeën op papier naar product. 
Daarom noemen zij zichzelf ook: Imagineers. 

IONIQA
Ioniqa is een high-tech chemisch bedrijf 
uit Eindhoven die zich specialiseert in de 
ontwikkeling van ‘Magnetic Smart Processes’. 
Hun ‘Magnetic Smart’-materialen en 
scheidingsproces is een platform technologie; 
dit stelt hen in staat het op grote schaal 
aan te bieden. Op heden is de technologie 
van Ionica gefocust op PET-flessen, maar 
in de toekomst zouden hun technieken ook 
toegepast kunnen worden op ander plastic en 
organische materialen.  

Ioniqa draagt bij aan een circulaire economie 
door een oneindig recycle proces aan te 
bieden; bij recyclen op hun manier gaat niets 
van de kwaliteit ten onder. 



Plastic soup foundation
De plastic soup foundation is een organisatie 
die zich bezighoudt met bewust maken van 
het plastic vrij houden van de oceanen. Ze 
zetten zich in voor projecten die hier wat aan 
willen doen en werken samen met ontwer-
pers, kunstenaars en bedrijven om zo van vele 
kanten inspiratie, motivatie en ideeën op te 
doen.
Daarnaast voeren ze continu campagnes en 
schrijven ze nieuwsberichten.
Ze werken aan vele manieren om mensen be-
wuster over plastic na te laten denken: waar 
zit plastic int, hoe je voorkomt dat het in het 
water komt en wat voor projecten er lopen op 
het gebied van plastic. 

Mermaids
‘Mermaids’ is een kleine organisatie in 
samenwerking met de psf. Zij leggen de 
focus op synthetische kleding en hoeveel 
microplastics er vrijkomen bij het wassen. 
Tevens geven tips hoe duurzaam te was-
sen en doet Mermaids onderzoek naar 
nieuwe technologieën.
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